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Pleinwerkzaam-

heden 
Morgen staat een ochtend gepland voor 
diverse pleinwerkzaamheden. Heel fijn 
dat er weer ouders zijn die ons hierbij 

helpen! 

 

 

 

Beweeg Wijs 
Op 27 juni kunnen de kinderen een 
spettertje verwachten bij de WATER-
GAMES van Beweeg Wijs. Het begint na 
schooltijd, op het plein aan de Huen-
derstraat. Deze activiteit is voor de 
kinderen van de groepen 1 t/m 5 (en 
BSO). U kunt uw kind(eren) opgeven 
via jeanet@beweegwijs.nl De kinderen 
mogen hun eigen waterpistool meene-
men als ze die hebben. Ook is een 
handdoek om je mee af te drogen na 

afloop wel handig. 
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voorstelling in het theater en groep 5 
mag werken in de uitvinderij. (Dit is 
vanaf groep 5, vandaar deze verdeling) 
De kinderen gaan bij de lunch zelf 
broodjes bakken en krijgen limonade. 
Van spelen krijg je natuurlijk trek. 
Daarom mogen de kinderen eten en 
drinken meenemen voor tussendoor. Er 
mag een beetje snoep meegenomen 
worden, maar wij stimuleren gezond. 
Denkt u daarom ook aan de gezonde 
tussendoortjes? Het advies van de Spel-
erij is "oude" kleren en stevige schoe-
nen bij het buitenspelen. Bij mooi 
weer kunnen de kinderen zwemkleding 
meenemen om in de fontein te spelen. 
Er is een klein winkeltje aanwezig. We 
willen u vragen om niet meer dan 5 
euro mee te geven. 
Het park gaat om 10.00 uur open. Hier-
door vertrekken we niet gelijk om 
08.15 uur, maar om 8.45 uur. We zul-
len rond 17.00 uur terug zijn aan de 

Huenderstraat. 

Groep 6 

Groep 6 gaat avonturen beleven in 
Avonturenpark Hellendoorn. Zij moe-
ten om 8.15 uur op de Huenderstraat 
zijn om de andere groepen uit te 
zwaaien en daar vertrekken zij om 9.00 
uur met een kleinere bus en een auto.  
De kinderen mogen zelf in groepjes het 
park in.  

Tussen de middag krijgen ze een klei-
nigheid te eten. 
Om 17.00 uur hopen we terug te zijn 
aan de Huenderstraat. 
Wat moeten de kinderen mee nemen: 
Voldoende eten en te drinken. 
Eventueel geld om iets te kopen. (niet 
meer dan 5 euro) 
En natuurlijk goede zin om er een fan-

tastische dag van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 10 
minuten         

gesprekken 
Op dinsdag 5 juli vinden de 10-
minuten-gesprekken plaats. U zult 
hiervoor in de loop van volgende week 
een uitnodiging ontvangen van de leer-
kracht(en) van uw kind(eren) via Basis-
schoolnet. Aanmelden kan t/m maan-

dag 27 juni.  

Opgave van twee kinderen bij dezelfde 
leerkracht is in Basisschoolnet niet 
gemakkelijk voor u als ouder. Hoe dit 
het gemakkelijkste op te lossen is, 
leest u in de opgavemail, voor wie het 

betreft. 

 

Basisschoolnet 

stopt 
Helaas moeten wij u meedelen dat 
Basisschoolnet gaat verdwijnen door 
verkoop aan een andere partij. VCO 
heeft voor het nieuwe schooljaar geko-
zen voor het ouderportaal Mijn School. 
Om de overgang zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, willen wij u vragen om 
het mailadres waarmee u gebruik gaat 
maken van Mijn School door te geven 
aan onze administratief medewerker, 
Mirjam Lefering. U kunt dit doormailen 

naar: admin@sterrenpaletvco.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Diegenen die gisteren, tijdens het info-
uur, al hun e-mailadres hebben gecon-
troleerd en/of aangepast hoeven     

uiteraard niet meer te reageren. 

Schoolreis 
Op woensdag 22 juni is het zover. Dan 

gaan we op schoolreis. 

We verwachten die dag aan de Huen-
derstraat verschillende bussen waar-
mee de groepen 0 t/m 2, de groepen 3 

t/m 5 en groep 6 zullen vertrekken.  

Groep 0-1-2 

Voor sommige kinderen is het de eer-
ste schoolreis, spannend hoor.  De reis 
gaat met een dubbeldekker naar Speel
– en kinderboerderij Strubbert in La-

ren. 

De kinderen komen op de normale tijd 
op school, we vertrekken dan om 8.30 

uur en zijn om 15.00 uur weer terug. 

Voor eten tussen de middag wordt ge-
zorgd, evenals drinken de hele dag 

door.  

Graag zelf 2x een tussendoortje in hun 
eigen tas mee geven in de vorm van 
een koek of fruit, maar geen snoep. 

Extra drinken is dus niet nodig. 

Het is prettig als de kinderen goede 
stevige schoenen ( eventueel sandalen) 

aan hebben , slippers zijn niet handig. 

Bij wisselvallig weer graag een regen-
jas mee geven.                                            

Wij hebben er zin in! 

Groet,                                                        
Trudie-Ans,  Riny-Lynn, Marit, Desiree-

Kris en Fleur 

Groep 3-4-5 

De groepen 3, 4 en 5 vertrekken naar 

de Spelerij in Dieren. 

De Spelerij is een uniek speel- doe- en 
ontdekpark. Er staan kunstwerken en 
speelobjecten die bedacht zijn door 
beeldend kunstenaar Jos Spanbroek.  
De groepen 3 en 4 gaan naar een voor-
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Thema buiten 

spelen 
Alle kleutergroepen zijn vorige 
week begonnen met een nieuw the-
ma over buiten spelen. Bij het 
mooie weer horen natuurlijk heer-
lijke ijsjes en daarom hebben de 
kinderen een enorme ijskraam in de 
klas staan waar mee gespeeld kan 

worden.  

Ook heeft de groep een bezoekje 
gebracht aan ijssalon Daisy’s, waar 

ze hartelijk werden ontvangen. 

 

Verkeersles 
Maandag 6 en donderdag 9 juni  heb-
ben de groepen 1 en 2 verkeersles ge-
had. Dit keer ging het over de auto-
stoeltjes.  De kinderen werden eerst 
gemeten om te kijken of ze groter wa-
ren dan 1,35 meter. Als dat het geval 
was dan hoefden ze niet meer op een 
autostoeltje te zitten. Helaas ze waren 
allemaal kleiner, ook al dachten som-
migen dat ze groter waren en zonder 
stoeltje konden. De kinderen hebben 
laten zien hoe ze de straat over moes-
ten steken en aan welke kant ze het 
beste konden instappen in de auto. Ze 
hebben in de auto gezeten zonder 
stoeltje om te kijken waar dan de gor-
del kwam en natuurlijk ook met en 
stoelverhoger. Dit vonden ze toch pret-
tiger. Er komen eind 2016 nieuwe 
nieuwe eisen over het gebruik van een 
autostoeltje. U vindt deze informatie 

in de bijlage. 

de verkeersouders 

 

 

 

 

Prokkelweek 
In het kader van de Prokkelweek van 
Estinea hebben vorige week een aantal 
kinderen van groep 4 een bezoekje 
gebracht aan TopArt in Eibergen. Hier 

werden zij gezellig voorgelezen. 

In Achterhoek Nieuws Berkelland kunt 

u hierover lezen: 

http://
www.achterhoeknieuwsberkelland.nl/
regio/eibergenneede/
algemeen/124825/prokkelweek-bij-top
-art-van-estinea- 

 

 

Culturele eve-

nementen 
Muziek en Kunstwijs organiseert dit jaar 
voor de groepen 3-4-5 een muzikale 

jaarafsluiting in het Openluchttheater. 

Op vrijdag 24 juni komen 3 docenten 
van “Het Fort van de Verbeelding” voor 
deze groepen naar het theater, om sa-
men met andere scholen een prachtige 
‘Beatsong’ uit te voeren. Tussen 8.45 
uur en 12.00 uur zal ook met de groepen 
3-4-5 van het Sterrenpalet flink muziek 

gemaakt worden. 

Op dinsdag 21 juni is in theater ’t Spie-
ker de afsluiting van de lessen “Muziek 
van de Toekomst”. Op het podium staan 
6 docenten die de leerlingen van de 
groepen 6-7- 8 meenemen in de beleving 
van een “Uurtje Festival”. Dit event 
duurt ongeveer 50-60 minuten en staat 
bol van activiteiten die in de lessen ge-
leerd zijn en wordt afgewisseld met per-

forming acts van de docenten.  

 

Terugblik info-

uur 
Het was fijn dat er heel veel ouders kon-
den komen op de informatieavond !  

Bedankt voor uw komst! 

Er is heel veel informatie gegeven over 
alle groepen. Mocht u toch nog te kam-
pen hebben met vragen of onduidelijk-
heden, dan horen we dat graag ! Geen 

vraag of opmerking is teveel... 

Het maken van een verslag van deze 
avond kost even tijd, dus dit ontvangt u 

aanstaande maandag. 
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Jarig 
We feliciteren op : 

16-06  Stan Nijkamp uit groep 5                  
18-06  Niek Weerkamp uit groep 4               
22-06  Dion Langelaar uit groep 3                

30-06  Robin de Jong uit groep 2A 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Met het oog op het naderende afscheid 
van groep 8 hebben de leerlingen deze 
week een fotosessie gehad bij de vijver 
tegenover de locatie Beukenlaan. De 
eerste sessie viel letterlijk in het wa-
ter na een enorme hoosbui. De tweede 
verliep een stuk droger en gemoedelij-

ker :) 

Deze week gaf juf Emma haar laatste 
muziekles voor de zomervakantie. De 
lessen werden afgesloten met een vro-

lijke polonaise 

 Gevonden voor-

werpen 

In de hal van de school kunt u nog t/m 
woensdag 29 juni a.s. kijken in de bak 
met gevonden voorwerpen. De bak zit 

weer "tjokvol"!!!! 

Na deze datum worden de gevonden 
voorwerpen opgeruimd, dus wees er op 

tijd bij, anders is het te laat! 

 

Even 
voor-

stellen 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Elise 
Zwijnenberg.              
Ik kom uit Bornerbroek en ben 22 jaar. 
De laatste weken van dit schooljaar mag 
ik op het Sterrenpalet op de woensdag 
en donderdag lesgeven in groep 3.        
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
gaan sporten, te lezen en te wandelen 
met de hond.                                        
Samen met de kinderen van groep 3 ga ik 

er nog een leuke tijd van maken! 

Groetjes, Elise Zwijnenberg 

 

Nieuw op de 

website 
U vindt op de website www.sterren-

paletvco.nl nieuwe foto’s van: 

● expo Kerk & School 

● paasactiviteit 

● volleybaltoernooi 

 Koningsspelen 

 Prokkelweek 

 Bezoek ijssalon kleuters 

U kunt deze gratis downloaden. 
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Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet 1 bijlage: 

 een flyer van de ANWB 

http://www.sterrenpaletvco.nl
http://www.sterrenpaletvco.nl
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Afgelopen weken hebben wij op de 
peutergroep gewerkt over het thema  
“De onderwaterwereld”. 
Dit thema gaat nu langzaamaan over 

naar het thema “De zomer in je bol”. 

Het boek dat hierbij centraal stond 
afgelopen weken was “Klein wit visje”. 
Het kleine witje visje is zijn mama 
kwijt. Tijdens zijn zoektocht naar zijn 
mama komt het kleine witte visje alle-
maal dieren tegen die in de zee leven. 
De rode krab, de paarse inktvis, de 
blauwe walvis, de groene zeeschildpad 
en een gele zeester. 
Gelukkig vind het witte wisje zijn ma-

ma wel terug. 

In de kring mogen de kinderen vissen 
tellen en praten we met behulp van 
een praatplaat over de zee en het 
strand. 
Er worden liedjes gezongen over de zee 
en de vissen. 
De peuters voelen warm en koud wa-
ter. 
Ook wordt er water met kiezels erin 
gevoeld. Dit is de zee. 
Het strand mogen ze ook voelen.  
Zand met water in een bak. Dat voelt 

bijna hetzelfde als modder. 

Aan tafel wordt er geknutseld over het 
thema. 
Zo zijn er rode krabben geverfd, is er 
flessenpost gemaakt, zijn er paarse 
inktvissen gemaakt, als groepsactiviteit 
hebben de peuters de grote blauwe 
walvis samen ingekleurd. 
Met scheerschuim en verf zijn het 

strand en de zee gemaakt. 

Kortom een super leuk thema dat goed 

aansluit bij de peuters. 

Afgelopen twee weken zijn de peuters 
ook druk aan de slag geweest voor va-
derdag. 
Het eindresultaat mag er dan ook zijn. 
De papa’s zullen nog even moeten 
wachten tot zondag om de prachtige 

knutsel te mogen uitpakken. 

Daarnaast hebben wij afscheid geno-
men van Femke. 
Zij is nu 4 jaar en gaat leren en spelen 
in groep 1 bij juf Carolien en juf Stép-
hanie. 
Veel leerplezier Femke en bedankt 

voor alle gezellige speeluurtjes bij ons! 

Vanaf vrijdag is Ties Scholten bij ons in 
de peutergroep gestart. 

Gezellig dat jij bij ons komt spelen. 
Wij wensen jou veel leer en speelple-

zier bij ons op de peutergroep! 

Tot het volgende report. 

Groetjes, Daniëlle en Nikae 

Afgelopen weken hebben wij op de peutergroep gewerkt over het thema “De onderwaterwereld”. Dit the-

ma gaat nu langzaamaan over naar het thema “De zomer in je bol.” 

Peuter-report Sterrenpalet 


